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IDE Arduino para o módulo ESP8266-01 

 

1. Instalando o módulo para desenvolvimento firmware para o ESP01 na IDE do Arduino.  

Neste tutorial ensinaremos como utilizar o ambiente do Arduino para programar o 

módulo ESP8266, o que permite utilizar funções e bibliotecas compatíveis com a linguagem do 

Arduino diretamente  no módulo ESP.  Vale ressaltar que a compatibilidade do ambiente Arduino 

com os módulos ESP se deu graças ao grandioso projeto Arduino/ESP8266 e pelas contribuições 

de desenvolvedores. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no endereço: 
https://github.com/esp8266/Arduino. 

Além de inúmeras vantagens, como por exemplo, baixo custo, miniaturização, alcance 

e flexibilidade, os módulos contam ainda com a possibilidade de serem diretamente 

programáveis, inclusive pela IDE do Arduino, bem como utilizando a placa do Arduino como 

adaptador USB serial TTL conforme ilustra o modelo de ligação da Figura 1.   

 
Figura 1 - Modelo de ligação Arduino como adaptador serial TTL + ESP8266. Fonte: elaborada pelos 

autores. 
 

Lembre-se também de colocar o ESP no modo de programação (BOOT MODE), para 

isso, mantenha o botão de RESET pressionado enquanto aperta uma única vez no botão de BOOT 

MODE. 

Porém, antes de iniciarmos as experimentações deve-se realizar a instalação das 

bibliotecas disponibilizadas pela Comunidade da ESP8266 que a tornam, compatível com 

ambiente Arduino.  

Para que os procedimentos a seguir sejam executados com sucesso, verifique a 

versão da sua IDE Arduino, pois tais bibliotecas só estão disponíveis para versões a partir da 

1.6.5.  

Inicialize a IDE Arduino e logo após clique em Arquivo / Preferências, conforme a 

Figura 2.  

https://github.com/esp8266/Arduino
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Figura 2 – IDE Arduino / Barra de Ferramentas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Uma nova janela deverá abrir e em seguinte copie e cole a URL abaixo no campo 

“URLs Adicionais de Gerenciamentos de Placas” tal como demonstra a Figura 3.  

 

 

 
Figura 3 – IDE Arduino / Janela de Preferências. Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Em seguida clique em Ferramentas / Placa: / Gerenciador de Placas (Figura 4).  

 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica PPgEE 

Disciplina de Sistemas Embarcados – Prof. Dr. Ilton Barbacena 

Discentes: Antonio Xavier / Alessandro Falqueto 

 

 

 

 
Figura 4 – IDE Arduino / Ferramentas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Na janela de Gerenciador de Placas, digite esp8266 no campo de busca e localize os 

pacotes para ESP8266 mostrado na Figura 5.  

 

 
Figura 5 – IDE Arduino / Ferramentas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Finalmente, clique novamente em Ferramentas / Placa / e localize os módulos 

ESP8266 já instalados. Como estamos utilizando o ESP01 sugere-se a escola do módulo 

“Generic ESP8266 Module” (Figura 6). 
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Figura 6 – Escolha do módulo ESP8266. Fonte: elaborada pelos autores. 
 

 

2. Gravando Blink na ESP8266-01 

Daremos inicio agora ao primeiro teste com a ESP8266 utilizando IDE do Arduino 

como ambiente de programação. Deve-se inicialmente configurar a placa em uso, para isso clique 

em Ferramentas e faça a configuração do módulo conforme a ilustração da Figura 7. 

 

Figura 7 – Configuração do ESP8266-01. Fonte: elaborada pelos autores. 
 

.Verifique a qual porta está usando para conexão da placa e defina. 

Certifique-se que foram feitas as devidas configurações e clique em Arquivo / 

Exemplos / ESP8266 / Blink ou siga os passos da Figura 8 

O processo de gravação deve ocorrer conforme a Figura 4. 

 
Figura 8 – Usando exemplo das bibliotecas. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Com arquivo “Blink” aberto, faça os procedimentos padrões para gravação na IDE do 

Arduino que ao final do processo, o módulo ESP8266-01 iniciará um sinal de alerta (led azu) 

sinalizando o fim da gravação. Em seguida pressione o botão de RESET (Figura 1) e aprecie sua 

aplicação. 

Para ter mais detalhes sobre como utilizar a IDE do Arduino com o ESP8266 

acesse: https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/reference.md 

 

 

https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/reference.md

